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                       До председателя на Научното жури, 
определено със заповед РД 38-72 от 11.02.2014 
на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
 
 
Рецензия 
по конкурс за придобиване на образователна и научна степен 
„ доктор” по професионално направление 3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки /Книгознание, 
библиотекознание, библиография/, обявен от Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет 
 
Кандидат: Петя Николаева Толева 
 
Рецензент: доц. д-р Елена Асенова Янакиева, 
Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” 
 
Петя Толева е завършила последователно специалностите 
„Български език и история” / бакалавърска степен/ и „Бизнес 
администрация” /магистърска степен/ в ПУ „Паисий 
Хилендарски” /. Има професионална квалификация за  
„Библиотекар и библиограф”, придобита в Центъра за 
квалификация към Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий”, а от 2011 г. е докторант в катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика” 
при Философския факултет на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”. През същата година е издържала с отличие 
докторантския минимум. Владее много добре английски, немски 
и руски езици и има нужната компютърна грамотност. 
Професионалната й подготовка й позволява да се справя 
успешно с разнообразните задължения във всички библиотеки, в 
които е работила – Градската библиотека в Асеновград, Народна 
библиотека „Иван Вазов” в Пловдив и библиотека „Борис 
Дякович” към Регионалния археологически музей в Пловдив.  
Проектите, в които е участвала и опитът, който придобива, са 
много добра основа за изследователската й работа по темата на 
дисертацията. 
 
1. Съдържателен анализ на научните и научно-приложните 
постижения в дисертацията 
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Дисертацията е на тема „Управление и оценка на дейността на 
българските обществени библиотеки в условията на новата 
информационна среда” и е с общ обем 216 с. и 8 приложения. 
Състои се от увод, четири глави, заключение и списък на 
използваната литература. 
Много добро впечатление прави изборът на темата – да се 
проучи доколко и как се променят българските обществени 
библиотеки в съвременната информационна среда е тема, чиято 
актуалност не подлежи на съмнение. От друга страна – да се 
проучат всички библиотечни функции далеч надхвърля рамките 
на един дисертационен труд. Затова дисертантката правилно е 
ограничила целта на изследването си до проучване управлението 
на българските обществени библиотеки, от което в най-голяма 
степен зависи функционирането им в променената 
информационна среда, и до оценката на дейността им.  
Поставената цел дисертантката обвързва с три хипотези, които  
последователно  доказва чрез техниките на стратегическия 
анализ, и четири основни задачи – анализ на външната и 
вътрешната среда на обществените библиотеки в България, 
оценка на дейността чрез SWOT-анализ и на тази основа 
предлага стратегия за развитие за оптимизиране на дейността 
им. Избраният теоретико-методологичен модел на стратегическо 
управление за оценка на дейността на българските обществени 
библиотеки чрез техниките на стратегическия анализ, 
посочените изследователски методи и обзорът на публикации по 
разглеждания проблем, правят увода достатъчно изчерпателен. 
За да изведе тенденциите и предизвикателствата пред развитието 
на обществените библиотеки и в частност на българските 
обществени библиотеки в новата информационна среда, в първа 
глава дисертантката прави преглед на теоретичните изследвания, 
проследява нови явления, уточнява понятия, съпоставя 
българските и чуждите обществени библиотеки и търси общи 
закономерности в развитието им. Като важни трансформации на 
традиционната библиотека вследствие на променената 
информационна среда и по-специално в контекста на нов вид 
визуална комуникация библиотека-външна среда тя открива 
хибридните библиотеки и т.н. библиотеки-пепеляшки. Но ако 
хибридните библиотеки, разгледани от дисертантката като 
комбинация от традиционни и електронни ресурси, подкрепят 
възприетото от нея схващане, че „ въвеждането на ИКТ в сферата 
на услугите не променят библиотеките, а по-скоро проявяват 
библиотечните дейности извън сградите им”, то е спорно дали 
библиотеките-пепеляшки  са породени единствено от новата 
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информационна среда и доколко са трансформации на 
съществуващите библиотеки. Този проблем се нуждае от 
доизясняване от гл.т. на поставената цел.  
В тази глава дисертантката проследява още резултатите от 
проектите  ”Българските библиотеки и информационното 
общество. Готовност за интегриране в обществото на знанието” 
и „Книжовното наследство в българските библиотеки” – част от 
проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния 
сектор в България”, тъй като ги използва като базови за 
собственото си изследване; определя обекта на  изследването си 
според действащата у нас нормативна уредба; посочва етапите и 
извежда целите на всеки етап. Целта е по този начин 
докторантското изследване да допълни посочените две в частта 
за регионалните и градските библиотеки, да отрази състоянието 
им в периода 2011-2013 г. и да открие база за сравнение. Тъй 
като успешното провеждане на изследването зависи от точното 
дефиниране на измервателите за ефективност и оценка на 
дейността на библиотеките, докторантката успешно прецизира 
емпиричните индикатори, измерващи ефективността на 
обществените библиотеки в новата информационна среда, както 
и избраните количествени и качествени методи за събиране на 
информацията.  
За да оцени дейността на българските обществени библиотеки в 
условията на нова информационна среда, във втора глава П. 
Толева разглежда обществената библиотека като управляема 
система и прилага теоретико-методологичен модел на 
стратегическо управление, следвайки основните му фази - 
планиране, анализ, организиране и контрол. Обзорът и 
използваните основни методи, техники и инструменти за 
стратегическия анализ – анализ на външната среда, на 
вътрешната среда, анализ на отрасловата среда, показват 
отлично познаване на литературни данни по проблема и на 
проекти и програми, реализирани на международно ниво и в 
България. Анализът на факторите от отрасловата среда, които 
оказват най-съществено влияние върху библиотечни услуги, са 
внимателно подбрани и анализирани. 
Не винаги обаче е постигнато нужното адаптирането към обекта 
на изследването /напр.икономическите фактори като част от 
анализа на влиянието на външната среда не посочват влиянието 
върху библиотечните дейности/. В стремежа си към 
изчерпателност в тази глава докторантката е включила голям 
обем информация, която невинаги има пряка връзка с темата. 
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Трета глава е основна в разработката и представя резултатите 
от емпиричното изследване. Като обща положителна оценка тук 
трябва да отбележа обхватът на изследването, извеждането на 
основна цел за всеки етап, коментирането на получените 
резултати от анкетите и сравнението с резултатите от 
предходните изследвания, изводите след всеки етап и 
извеждането на общите проблеми за библиотеките. 
Дисертантката прилага удачен подход, като разграничава 
етапите по хронология, тематика и обхват анкетирани 
библиотеки и служители, за да разграничи, съпостави и обобщи  
резултатите от отделните етапи. Първият етап на изследването  
установява кадровата осигуреност и подготвеност на персонала 
при създаването на дигитални колекции и обединени електронни 
каталози. Изследвани са 11 регионални и Националната 
библиотека – изборът им е мотивиран от факта, че това са 
библиотеки, които обслужват големи общности и участват в 
значими проекти. Основният извод от този етап е, че те трудно 
намират програмисти и разчитат главно на библиотечния 
персонал; централната и местните власти не съдействат на 
процесите на дигитализация. От друга страна, успешното 
участие и реализация на проекти  отразяват положителните 
промени, които настъпват в обществените библиотеки в новата 
информационна среда и готовността на библиотечния персонал 
да участва в тях. 
Устойчивостта на тази тенденция е проверена във втория етап на 
изследването, проведено чрез попълване на анкетни карти от 
служители на различни длъжности. Дисертантката е дефинирала 
ясни критерии – персонална, организационна и структура на 
фонда, прилагане на ИКТ, участие в международни проекти, 
партньорства. Това й позволява да дефинира и основните изводи 
- като сериозен недостатък на управлението е изведен фактът, че 
липсват техники и методи за подбор на служителите; 
организационно-управленската структура в повечето библиотеки 
е архаична и изисква голям брой йерархични равнища за 
съгласуване, което в новата информационна среда се оказва 
неподходящо; равнището на компетентност при извършване на 
библиотечни услуги би трябвало да се подобри, макар че 
използването на ИКТ в сравнение с предишното изследване за 
2005-2006 г. се е повишило; преобладават печатните книги и 
периодични издания, а електронните издания са много нисък 
процент и само допълват фонда. 
Вероятно повлияна от терминологията на методите, използвани 
в предходните глави, в тази част дисертантката използва 
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необосновано някои термини /напр. „продуктова структура” за 
анализа на фонда по видове издания– с.145/, „качествен анализ 
на фонда” за състоянието на каталозите- с.148/.  
За да съпостави резултатите от изследването на обществените 
библиотеки у нас и чужди обществени библиотеки, в третия етап 
от изследването П. Толева анкетира пет чужди библиотеки. 
Въпросите са по-общи, но съпоставими с тези за българските 
библиотеки и извеждат сходни проблеми.  
Проучването позволява на дисертантката да изведе и обобщи 
основните проблеми на изследваните библиотеки  - те са 
институционални, финансови, кадрови, материално-технически. 
В същото време внедряването на новите технологии и 
повишаването нивото на компетентност на библиотекарите 
подобрява качеството на библиотечните услуги, което е 
предпоставка за издигане престижа на професията и промяна на 
отношението на потребителите и на управляващите към 
библиотеките. 
Четвърта глава предлага модел за оценка на българските 
обществени библиотеки, развиващи се в условията на нова 
информационна среда, чрез метода SWOT-анализ, и възможна 
стратегия за развитие. Ситуационният анализ логично е свързан 
с периода на емпиричното изследване и се основава на изводите 
от предходните етапи на стратегическия анализ на българските 
обществени библиотеки. Изводът на П. Толева е, че при 
българските обществени библиотеки има приоритетни слаби 
вътрешни страни и външни възможности. Затова тя предлага 
„Стратегия на концентрация, избор и прилагане на иновации”, 
подходяща според нея за развитието им в новата информационна 
среда. Успешно аргументира изборът на стратегията, която може 
да се реализира чрез „ вътрешно развитие” – висока 
квалификация, високо равнище на организационна политика, 
съвместно развитие. Тя оценява избраната стратегия чрез три 
алтернативни стратегии и девет критерия за оценка, като по този 
начин успешно доказва ефективността й. На основата на това 
прави предложения за оптимизиране работата на българските 
обществени библиотеки, които логично обвързва със стратегия 
„Европа 2020” и НПР на България, както и с основните изводи 
от изследването си.  
Заключението обобщава изводите, направени в отделните глави 
и посочва ползите от предложената стратегия на концентрация, 
избор и прилагане на решения. 
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Библиографията към дисертацията съдържа многобройни 
печатни публикации на български и чужди езици, много 
електронни ресурси, сайтове на европейски и български 
институции с информация за програми, проекти, статистически 
данни и др. Документите са от последните няколко години и 
съдържат актуална информация.  
Към изследването има много приложения, а използваните 
таблици и фигури са обособени за удобство в списък и 
посочване на страниците, на които се намират вътре в текста. 
 
Основни изводи 
 
Дисертантката успешно проследява промените в обществените 
библиотеки в новата информационна среда. Важна положителна 
черта на разработката е много доброто познаване на 
документите, свързани с приоритетите на съвременното 
европейско общество и опитът за оптимизиране дейностите на 
библиотеките именно в този контекст. Използваният метод на 
стратегически анализ й е позволил да проследи факторите от 
външната среда, а получените резултати от изследването – да  
разкрие силните и слаби страни във вътрешната им среда. Въз 
основа на това тя предлага подходяща стратегия за развитие. 
Главният извод, който успешно аргументира е, че управлението 
на българските обществени библиотеки може да се осъществи в 
променената информационна среда при периодично анализиране 
на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, а 
адекватно избраната стратегия за развитие ще доведе до 
оптимизиране на библиотечните услуги. Предложенията за 
подобряване дейностите на българските обществени библиотеки 
са съобразени с приоритетите на стратегията „Европа 2020” и 
българската Национална програма за реформи. Това прави 
разработената актуална тема на изследването част от общите 
усилия за вписване на българските обществени библиотеки в 
информационното общество и доказва, че благодарение на 
промените в дейността им те са част от него. Авторката успешно 
защитава тезата си, че библиотечния сектор има своето място в 
развитието на нацията в условията на икономика на знанието. 
 
2. Общо описание на публикациите, които отразяват 
дисертацията 
 
Публикации 
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Докторантката посочва в автореферата си осем публикации. 
Всички те са пряко свързани с темата на дисертацията, 
представят етапи от разработката й и показват много добро 
познаване на изследваната тема, умение за анализиране на 
теоретични и емпирични данни и за извеждане на изводи от 
направените проучвания. 
  
Темата за подготовката на библиотечните специалисти и 
компетентностите, които трябва да придобият, за да отговорят 
на промените, настъпили в библиотеките и в частност на 
българските обществени библиотеки в новата информационна 
среда, е основна в изследователските усилия на авторката. 
Разработена е във всички публикации, но най-подробно в № 2, 6, 
7, 8. 
„ Библиотечният специалист в новата информационна среда” 
представя резултатите от докторантско изследване на тема  
„Оценка на дейността на обществените библиотеки в новата 
информационна среда и съществуващите нагласи към внедряване 
на автоматизирана система за управление на човешките 
ресурси”. Основната цел е да се установи състоянието на 
човешките ресурси, като последователно е изследвано нивото на 
компетентност, прилагането на ИКТ, удовлетвореност от 
условията на труд и квалификацията чрез специализирани 
курсове. Авторката коментира резултатите и достига до извода, 
че съвременните библиотечни и информационни услуги изискват 
добро финансиране и квалифициран персонал, а нашите 
регионални библиотеки не разполагат с тези ресурси.   
„ Оценка на дейността на българските обществени библиотеки 
в условията на новата информационна среда”  допълва 
посочената по-горе статия, като представя обекта, 
изследователските методи, обобщените резултати и изводи от 
цитираното докторантско изследване. В този контекст разглежда 
и т. нар. балансирана система от показатели за ефективност на 
организацията – Balanced Scorecard (BSc) – практически 
инструмент, който се използва и от библиотеките за оценка на 
резултатите. 
Статията „ Състояние на човешките ресурси по отношение на 
цифровизацията на културното наследство в някои от най-
големите обществени библиотеки в България”  /и съкратеният 
вариант на текста на английски език в №8 от списъка/ засяга 
значението на човешкия фактор в усилията на библиотеките да 
се впишат в променената информационна среда, включително и 
способността на библиотекарите да се ориентират и оптимизират 
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дейносттите си, опознавайки външната и вътрешната среда. 
Изводът е, че въвеждането на новите ИКТ става част от 
информационно-образователната мисия на българските 
обществени библиотеки и засилва значението им на 
образователен, консултативен, обществен информационен 
център. Това изисква подготвени библиотекари, със специфични 
познания за съдържанието, управлението, използването и 
предлагането на информационните ресурси. Авторката представя 
реализираните програми и проекти в България, както и опитът 
на конкретни библиотеки по реализирането на проекти за 
дигитализация, създаването на електронни каталози и 
осигуряване на достъп до тях. Изводът, до който достига е, че са 
реализирани редица постижения, но липсва квалифициран 
персонал, а броят на заетите в дейностите по дигитализация и 
достъп до електронни ресурси е недостатъчен. 
„ Конструиране на съвременната институционална 
идентичност на българските обществени библиотеки”  
проследява трансформациите в съвременните библиотеките. 
Авторката показва отлично познаване на теоретични постановки, 
международни документи, конкретни проекти на чужди 
библиотеки и т.н. и на тази основа прогнозира бъдещето на 
българските обществени библиотеки. 
„ Организационни трансформации в българските обществени 
библиотеки във връзка със стратегия „ Европа 2020” /№ 5/  
представя основите на Националната програма за реформи в 
България /2011-2015 г./, възможните стратегии и препоръки за 
приложение в библиотечния сектор. Изводите на авторката са, 
че промените във външната среда формират процеса на 
адаптация на библиотеките, а интегрирането на стратегиите за 
организационна промяна е необходимо условие за ефективна 
дейност. 
Статиите „Забравеното книжно богатство на Аархеологическия 
музей в Пловдив и усвояването му чрез съвременните 
информационни технологии”  и  „ Библиотека „ Борис Дякович” в 
условията на новата информационна среда”  представят 
библиотеката към Археологическия музей в Пловдив, като 
проследяват в исторически план създаването, книжовното 
богатство на библиотеката, както и съвременното й състояние. 
Авторката акцентира на новите задачи с цел превръщане на 
библиотеката в основен ресурсен център за музейните 
специалисти – по-ефективно библиотечно обслужване, 
модернизиране на информационните услуги, маркетингова 
политика. 
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3. Качества на автореферата 
Авторефератът отразява вярно структурата и концептуалния 
анализ на изследването, като ясно представя неговите цели, 
методи и приноси. 
 
4. Приноси 
-   Дисертацията продължава аналитичната оценка за 
състоянието на българските библиотеки, направена до 2006 г., с 
посочените ограничения за вида библиотеки, оценката на 
дейността им и тяхното управление. Това е важно с оглед на 
променената среда след приемането на България в Европейския 
съюз и променените изисквания към библиотеките, най-вече в 
областта на опазването и достъпността до културното 
наследство, съхранявано в тях   
- Осигурява база за бъдещи изследвания с възможност за 
проучване на повече библиотеки и характеристики, като 
предоставя богати емпирични данни  
- Аргументира тезата, че оценката и подобряване дейността на 
библиотеките трябва да бъде планиран процес, който да се 
актуализира редовно  
- Извежда подходяща стратегия за развитие на българските 
обществени библиотеки в променената информационна среда 
- Предлага възможна програма за развитие, приложима за 
конкретна обществена библиотека 
 
5. Критични бележки и препоръки 
В стремежа си да проучи възможно най-много нови теоретични 
изследвания, в труда си дисертантката е включила разработки, 
които остават до известна степен встрани от основната цел, 
обременяват текста и не допринасят за изясняване на 
поставените задачи /напр. част от цитираните изследвания за 
„ културбракониерите”, новата информационна култура, 
експерименти на чужди обществени библиотеки и др. в първата 
част на първа глава -с.20, 22, 23/. Дефинирането на наложили се 
понятия /с.31-36/ има смисъл, ако е различно от това в 
стандартите и специализираните речници и се използва в 
различен смисъл в разработката. 
Тези и посочените по-горе бележки не намаляват качествата на 
предложената дисертация 
 
6. Лични впечатления 
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Имах възможност да посетя Библиотеката към Археологическия 
музей в Пловдив, която Петя Толева завежда понястоящем. 
Докторантката е силно мотивирана да превърне тази библиотека 
в модерен информационен център за специалистите-археолози и 
с много голямо желание прилага теоретичните си знания в 
ежедневната си практика. 
 
Заключение 
Запознаването с дисертацията и публикациите на Петя 
Николаева Толева ми дава основание за следното заключение: 
 - кандидатката е представила за рецензиране качествени 
трудове с научен и научно-приложен характер 
 - проявява траен интерес към актуални и значими теми в 
професионалното направление на конкурса и показва умения за 
задълбоченото им проучване 
- участва активно в научни форуми и научно-изследователски 
проекти 
 
Като имам предвид цялостната научна и научно-приложна 
дейност и  приносите на кандидатката, препоръчвам на 
членовете на Научното жури за конкурса да гласуват 
положително за присъждане на Петя Николаева Толева 
образователната и научна степен „ доктор” по професионално 
направление 3.5. Обществени комуникации и 
информационни науки /Книгознание, библиотекознание, 
библиография/. 
 
 
 
 8.04.2014 г.                                          Рецензент: 
    
                                                     доц. д-р Елена Янакиева 


